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UNGĀRIJAS,  

SLOVĒNIJAS UN ITĀLIJAS  

KOŠĀS AINAVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16.04. – 23.04. 8 dienas EUR 645 
 

diena, maršruts 
 

notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 16.04. 
Rīga –Ostrava 

**viesnīca pie Ostravas 

• 6.30 izbraukšana no Rīgas autoostas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

• ierašanās viesnīcā Čehijā 

pirmdiena, 17.04. 
Ostrava - Budapešta 

 

***viesnīca 

Budapeštā 

• Budapešta – Donavas pērle, ungāru lepnums,– tā dēvē Ungārijas galvaspilsētu, kuru pelnīti 

uzskata par vienu no krāšņākajām lielpilsētām pasaulē. Budapeštas veidolā savdabīgas līnijas 

ienes Donavas tilti, karaļpils, Zvejnieku bastions, Mātiaša katedrāle, Gellerta kalns, pasaules 

greznākā parlamenta ēka Donavas krastā  

• brauciens ar kuģīti pa Donavu, vērojot Budapeštu saposušos vakara uguņos 

otrdiena, 18.04. 

Budapešta – 
Varaždina   

     ***viesnīca 

Varaždinā 

• Budapeštas tirgus, kurā valda krāsas, smaržas – īsts nacionālais kolorīts 

• Sēčeņi – lielākais Eiropā termālais minerālūdens baseins no Hābsburgu laikiem. Eklektikas 

stila celtnē atrodas 16 baseini, turku pirts, sauna, ūdens masāžas 

• Varaždina - baroka, mūzikas, ziedu un velosipēdu pilsēta. Varaždinu sauc par "Mazo Vīni" 
un pilsētu, kurā guļ eņģeļi. Dosimies tos sameklēt!  

trešdiena, 19.04. 

Varaždina – Ptuja – 

Ļubļana - Postojna 

      

 

     ***viesnīca  

Postojnā 

• Ptuja – vecākā pilsēta Slovēnijā, kas izvietojusies starp vīnogulājiem un Dravas upi. 

Dosimies pastaigā gar romiešu pieminekļiem un viduslaiku fasādēm uz vienu no 

majestātiskākajām pilīm Slovēnijā, no kuras paveras skats pār viduslaiku klosteru, baznīcu 

un citu ēku jumta dakstiņiem 
• Ļubļana – eiropeiska šarma, miera un izsmalcinātas arhitektūras pilsēta. Kalnu tuvums, 

romantiskie tiltiņi pār Ļubļaņicas upi, vecpilsētas šaurās ieliņas pretendē Slovēnijas 
galvaspilsētu ierindot elegantāko Eiropas metropoļu skaitā 

ceturtdiena, 20.04. 
Postojna – Vipava – 
Mestre 

 

 

 

***viesnīca  

pie Venēcijas 

• Predjamas pils – viena no leģendām apvītākajām alu pilīm Eiropā. Tā atrodas pa vidu 123 

m augstai klintij un ilgus gadus bijusi mājvieta slovēņu Robinam Hudam 

• Postojnas stalaktītu alas. Viesošanās Pivkas upes veidotajā karsta alu sistēmā. Vairāk nekā 

stundu ilgajā ekskursijā būs iespēja braukt ar alu vilcieniņu, apskatīt daudzos karsta 

veidojumus (stalaktīti, stalagmīti, pīlāri). Jāņem vērā, ka alās visu gadu ir vēss un mitrs, 

tāpēc būs vajadzīga silta jaka un ērti apavi! 
• vīna degustācijā Vipavas ielejā  mūs iepazīstinās ar ģimenes vīna darīšanas tradīcijām šajā 

Slovēnijas izslavētajā reģionā 
piektdiena, 21.04. 

Venēcija 

 

      

 

 

 

 

***viesnīca pie 

Venēcijas 

• Venēcija – pilsēta uz ūdens, izvietojusies uz 117 salām, kuras savieno vairāk kā 400 tilti un 

vairāk kā 150 kanāli kalpo kā ielas pilsētas transportam, bet tūristus sajūsmina vizināšanās ar 

gondolām. Sv. Marka laukums, greznā katedrāle un Dodžu pils, unikālā pilsētas apbūve, reizē 

gotiski smalka un tipiski itāliska, ar šauriem ielu labirintiem, neuzfrizētā pilsētvide nevienu 

neatstāj vienaldzīgu 

• Burāno ir visvairāk apdzīvotā ziemeļu lagūnas sala. Zvejnieku sala, taču tā kopš renesanses 

laikiem ir slavena arī ar mežģīņu darinājumiem. Pati sala ir ļoti īpaša: visas ēkas ir krāsotas 

košās krāsās! Mazzorbo ir savienots ar Burāno ar tiltu. Pirms seniem laikiem tā bija reliģiska 

sala, kurā dzīvoja muižnieki. Tagad tur dzīvo tikai dažas ģimenes, kas saimnieko augļu un 

vīna dārzos 



diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 22.04. 
Mestre – Sirmione – 
Bergāmo 
 

***viesnīca pie 
Bergāmo 

• Sirmiones  pussala Garda ezerā iestiepusies kā miera osta. Itālijas šarmu varēsiet izjust 

pastaigā pa mazajām ieliņām vai braucienā ar kuģīti apkārt pussalai 

• Bergamo – burvīga pilsēta kalnā. Par savu māksliniecisko garu un arhitektūras krāšņumu tā 

lielā mērā var pateikties Venēcijas ietekmei. Vēl šodien senās pilsētas Bergamo Alta 

pievilcīgās viduslaiku un renesanses celtnes, līkumaino ieliņu labirinti vēsta par ietekmīgām 

ģimenēm un izciliem māksliniekiem, kas veidojuši šarmanto pilsētas garu 

Svētdiena, 23.04. 
Bergāmo - Milāna – Rīga 

• transfērs uz lidostu  
• lidojums Milāna 10:55 – Rīga 14:35 

Piemaksa par komfortu 
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 210 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 200 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• transporta pakalpojumi – komfortabls autobuss ceļojuma laikā; 

• Lidojums Milāna – Rīga (ekonomiskā klase) bez ēdināšanas; 

nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg; 

• nakšņošana un brokastis atbilstoši maršruta aprakstam 2/3*viesnīcās: 

divvietīgās istabās ar WC un dušu; 

• IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

• ceļojuma apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu (ceļojuma 

atcelšanas risks darbojas līdz 75 gadu vecumam); Iesakām noformēt 

un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti 

(EVAK), ar kuru medicīnas pakalpojumus bieži iespējams saņemt 

ātrāk un vienkāršāk! Uzziņai:www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-

pakalpojumi/456-evak-karte 

 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos  

• personīgie izdevumi, pusdienas un vakariņas 

Iespējamās papildizmaksas        2022.g. cenas            EUR 

Ungārija ar kuģīti pa Donavu 15 

 Sēčeņi termālie baseini no 15  

Slovēnija Pils un alas kompleksā biļete 41 

 Vipavas vīnu degustācija no 15 

Venēcija transporta karte 2 braucieniem 12 

 brauciens ar gondolu no 20 

 Dodžu pils un Sv.Marka laukuma muzeji 26 

 Zvanu tornis 10 

Itālija kuģītis apkārt Sirmionei  12 

Pieteikšanās ceļojumam  
avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 16.02. EUR 250 līdz 16.03. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!  
Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 16.02. pēc 16.02. pēc 16.03. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 250 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 05.04. iespējams pāradresēt citai personai, 

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 

 
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros, nodokļu un nodevu izmaiņu 

gadījumos, kā arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 

 

 

IMPRO, RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  

tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 

e-pasts: impro@impro.lv 

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

